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Περίληψη 

Είναι μια ακουστική ιατρική συσκευή  για την  ακρόαση  των εσωτερικών ήχων  του 

ανθρωπίνου σώματος . Συχνότερα χρησιμοποιείται για την ακρόαση των καρδιακών ήχων 

 και  των αναπνευστικών επίσης, αν και χρησιμοποιείται επίσης για να  ακροαστούμε τα 

έντερα και  την ροή του αίματος στις αρτηρίες και τις φλέβες. 

 

Λέξεις κλειδιά : ακρόαση , ήχος  

 

 

1. Ανάλυση και περιγραφή της γενικής τεχνολογικής ενότητας στην οποία ανήκει 

το έργο.  

 

Ιατρική είναι η Επιστήμη που ασχολείται και την αιτία, την πρόληψη και την θεραπεία των 

ασθενειών και γενικότερα με την υγεία των ανθρώπων αλλά και των άλλων οργανισμών. 

Ιστορική Αναδρομή της ιατρικής 

Η ιατρική ξεκίνησε (αλλά όχι σαν επιστήμη) από τα πολύ παλιά χρόνια. Θα μπορούσαμε να 

πούμε πως ξεκίνησε από τότε που ο πρωτόγονος άνθρωπος σχημάτισε την ιδέα του φυσικού 

κακού από το οποίο υπέφερε και απόκτησε, με την πείρα και το πέρασμα των αιώνων, τα 

μέσα που έπρεπε να χρησιμοποιήσει για την επάνοδο στην κατάσταση της υγείας. Επειδή τον 
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πρώτο καιρό ο άνθρωπος δεν μπορούσε να εξηγήσει όλα που του συνέβαιναν, άρχισε να τ' 

αποδίνει σε υπερφυσικές δυνάμεις. Αυτό έγινε και με την ιατρική. 

Οι αρρώστιες θεωρήθηκαν έργα κακών πνευμάτων ή τιμωρία από μια θεότητα. Έτσι, στη 

συνέχεια, η θεραπευτική πρακτική ήταν έργο θείας έμπνευσης. Εξαιτίας αυτών των 

αντιλήψεων, η θρησκεία μονοπώλησε αυτήν την πρακτική και οι "γιατροί" ήταν συγχρόνως 

και ιερείς και μάγοι. 

Στην αρχαία Ελλάδα πολλοί φιλόσοφοι είχαν ασχοληθεί με την ιατρική που απέκτησε 

σπουδαιότερο επιστημονικό χαρακτήρα. Ο Πυθαγόρας ασχολήθηκε με τη φυσιολογία και τις 

επιδημίες κι ένας μαθητής του για πρώτη φορά έκανε ανατομία σε ζώο, για να μελετήσει τα 

λειτουργικά του συστήματα. Αλλά αυτός που αναφέρεται ως πατέρας της ιατρικής, επειδή 

καθιέρωσε ουσιαστικά την ιατρική σαν επιστήμη, είναι ο Ιπποκράτης. 

Όταν διεύθυνε τη σχολή της Κω, αυτή απέκτησε μεγάλη φήμη και υπήρξε τεράστια η 

επίδραση των μεθόδων του, που στηρίζονταν στην προσεκτική παρατήρηση του αρρώστου 

και των συμπτωμάτων που παρουσίαζε. Έγραψε έργα που αφορούν την επιστημονική, αλλά 

και την ηθική αντιμετώπιση του αρρώστου. Ο όρκος που δίνουν σήμερα οι γιατροί είναι 

γραμμένος από αυτόν. 

Άλλος σπουδαίος γιατρός είναι ο Γαληνός από την Πέργαμο, που έζησε αργότερα από τον 

Ιπποκράτη. Κι αυτός πρόσφερε πολλά στην ιατρική επιστήμη με τη μελέτη των βοτάνων και 

την πολύπλοκη χρησιμοποίησή τους.  

Η ανάπτυξη της ιατρικής σταμάτησε με την παρακμή της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Σιγά 

σιγά όμως τα ιατρικά βιβλία, που διάσωσαν οι κληρικοί, άρχισαν να προκαλούν το 

ενδιαφέρον των βαρβάρων κι έτσι άρχισε μια καινούρια ανάπτυξη της ιατρικής. 'Η εφεύρεση 

της τυπογραφίας βοήθησε πάρα πολύ την ανάπτυξη και μεγάλη εξέλιξη της επιστήμης και 

με τη διάδοση των έργων του Ιπποκράτη, του Γαληνού, του Κέλσου άρχισαν οι 

ανακαλύψεις, κυρίως στον τομέα της ανατομίας. 

Έτσι έγινε γνωστή η κυκλοφορία του αίματος, η λειτουργία της καρδιάς, ο μηχανισμός της 

αναπνοής, η λέμφος. Όταν μάλιστα ανακαλύφθηκε και το μικροσκόπιο, οι ανακαλύψεις 

διαδέχονταν η μια την άλλη. Ανακαλύπτονται τα ερυθρά αιμοσφαίρια, η χημική διαδικασία 

της πέψης κλπ. Έτσι φτάνουμε στον περασμένο αιώνα που γίνεται η σπουδαία ανακάλυψη 

των ιών. 

Ο σπουδαιότερος επιστήμονας, από τους πολλούς που βοήθησαν σ' αυτήν την ανακάλυψη, 

ήταν ο Παστέρ που συγχρόνως εισάγει για πρώτη φορά μεθόδους δαμαλισμού. Η εξέλιξη της 

ιατρικής συνεχίστηκε και στον εικοστό αιώνα με  την εξέλιξη των τεχνολογικών 

επιτευγμάτων, ένα από τα οποία είναι και το στηθοσκόπιο , το οποίο ακόμα και σήμερα 
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αποτελεί το βασικό εργαλείο διάγνωσης πολλών και πολύ επικίνδυνων παθήσεων που συχνά 

οδηγούν στο θάνατο. . Σπουδαίος παράγοντας στην όλη εξέλιξη της ιατρικής είναι η 

ανάπτυξη των φυσικών επιστημών, γιατί τώρα πια η ιατρική συνδέεται άμεσα με τη φυσική, 

τη χημεία, τη βιολογία κλπ. εξαιτίας των μεθόδων που ακολουθεί. Στις μέρες μας η ιατρική 

έχει φτάσει σ' ένα ψηλό σημείο ανάπτυξης που δίνει προοπτικές για πολύ περισσότερο 

ανέβασμα 

 

2. Περιγραφή του Στηθοσκόπιου 

Είναι μια ακουστική ιατρική συσκευή  για την  ακρόαση  των εσωτερικών ήχων  του 

ανθρωπίνου σώματος . Συχνότερα χρησιμοποιείται για την ακρόαση των καρδιακών ήχων 

 και  των αναπνευστικών επίσης, αν και χρησιμοποιείται επίσης για να  ακροαστούμε τα 

έντερα και  την ροή του αίματος στις αρτηρίες και τις φλέβες. Το στηθοσκόπιο 

χρησιμοποιείται στην ενίσχυση της διάγνωσης ορισμένων ασθενειών. Το στηθοσκόπιο είναι 

σε θέση να διαβιβάσει ορισμένους ήχους και να αποκλείσει άλλους .Προτού να εφευρεθεί το 

στηθοσκόπιο, οι γιατροί τοποθετούσαν  το αυτί τους δίπλα στο σώμα του ασθενή με την 

ελπίδα της ακρόασης  κάποιων ήχων ενδεικτικών της πάθησης. Τα στηθοσκόπια θεωρούνται 

συχνά ως σύμβολο του επαγγέλματος του γιατρού, δεδομένου ότι τους  γιατρούς  τους  

βλέπουμε συχνά να  απεικονίζονται με ένα στηθοσκόπιο κρεμασμένο γύρω από το λαιμό 

τους. 

Τύποι στηθοσκοπίων 

Υπάρχουν αυτήν την περίοδο δύο τύποι στηθοσκοπίων: ακουστικός και ηλεκτρονικός. 

Μέρη από τα οποία αποτελείται  το στηθοσκόπιο 

.  

Διπλό λάστιχο καρδιολογικού στηθοσκοπίου 

http://wikipedia.qwika.com/en2el/Intestines


ελαιές καρδιολογικού στηθοσκοπίου 

μεμβράνη στηθοσκοπίου καρδιολογικού  

 

κάλυμα κώδωνα καρδιολογικού 

στηθοσκοπίου 

καρδιολογικό στηθοσκόπιο 



Ηλεκτρονικό Στηθοσκόπιο  

Ένα μοντέρνο, υψηλής τεχνολογίας στηθοσκόπιο έξω από τα καθιερωμένα, με εξαιρετική 

ποιότητα ήχου! Το ηλεκτρονικό στηθοσκόπιο Vet Life Sound ενισχύει το λαμβανόμενο ήχο 

μέχρι και είκοσι (20) φορές περισσότερο από ότι τα παραδοσιακά στηθοσκόπια. Έχει 

δυνατότητα διαχωρισμού των καρδιακών ήχων από αυτούς των πνευμόνων. Το λογισμικό 

του πρόγραμμα και η δυνατότητα σύνδεσής του με ηλεκτρονικό υπολογιστή, του επιτρέπει 

την ψηφιοποίηση και γραφική αναπαραγωγή των λαμβανόμενων ήχων, τους οποίους τελικά 

μπορεί να αποθηκεύσει και να αρχειοθετήσει στο σύνολό τους. 

 

Διαθέτει τρεις (3) συχνότητες λειτουργίας: 

• Bell: Χαμηλές συχνότητες (για τους συνήθεις καρδιακούς ήχους και για ορισμένους 

καρδιακούς ήχους που συνδέονται με παθολογικά, καρδιολογικά περιστατικά) 

• Diaphragm: Υψηλές συχνότητες (κυρίως για ακρόαση των πνευμόνων και για ορισμένους 

καρδιακούς ήχους που συνδέονται με παθολογικά, καρδιολογικά περιστατικά) 

• Wide Mode: Όλες οι διαθέσιμες συχνότητες (για γενική ακρόαση της καρδιάς και των 

πνευμόνων του κατοικιδίου) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Ιστορική εξέλιξη του στηθοσκοπίου 

Η ανακάλυψη του στηθοσκοπίου προήλθε από τα παιδάκια που έπαιζαν. Ένας μεγάλος φίλος 

του Λαεννέκ, ο Λεζυμώ διηγείται: «Μια μέρα ο Λαεννέκ, καθώς περνούσε την αυλή του 

Λούβρου είδε μερικά παιδιά που είχαν βάλει τα αυτιά τους στην άκρη κάτι μακριών ξύλων. 

Διασκέδαζαν ακούγοντας τα χτυπήματα που οι σύντροφοί τους έκαναν στην άλλη άκρη του 

υποτυπώδους αυτού παιχνιδιού. Ο Λαεννέκ σταμάτησε χαρούμενος κι εκείνη τη στιγμή 

συνέλαβε την ιδέα να μεταφέρει εκείνο το παιχνίδι στη μελέτη των ασθενειών της καρδιάς. Την 

άλλη μέρα στην κλινική του πήρε ένα φύλλο χαρτί, το τύλιξε σε κύλινδρο, το έδεσε με ένα νήμα 

και το έβαλε στην άρρωστη καρδιά». Στην αρχή δεν έδωσε στο νέο όργανο κανένα όνομα, 

αργότερα όμως χρησιμοποίησε δύο ελληνικές λέξεις για να το ονομάσει «στηθοσκόπιο». 

 

 

Η εξεταστική του μέθοδος που την ονόμασε «έμμεση ακρόαση» στηρίχθηκε σε χρόνια 

ακροαστικής πείρας και επιμελούς καταγραφής των καρδιακών και των αναπνευστικών ήχων 

που ακούγονται στο θώρακα του αρρώστου και του υγιούς. Συνδυάζοντας τα ευρήματα αυτά 

με τα δεδομένα της επίκρουσης που γνώριζε επίσης αρκετά καλά, ο Λαεννέκ συγκέντρωσε 

μια σειρά σαφών πληροφοριών για την έδρα και τους χαρακτήρες των αλλοιώσεων των 

πνευμόνων, του υπεζωκότος, της καρδιάς και του περικαρδίου. Έτσι με τον Λαεννέκ αρχίζει 

η μεγάλη γαλλική κλινική σχολή. Η παλαιή έκδοση του θεμελιώδους έργου του, με την 

απλότητα και τη σαφήνεια του ύφους της, αντίθετες με την αοριστολογία και το πομπώδες 

ύφος των συγχρόνων του, διατηρεί και σήμερα την αξία της. Φυλλομετρώντας το έργο αυτό 

δεν μπορεί κανείς να μη θαυμάσει τη διορατικότητα με την οποία ο Λαεννέκ ερμηνεύει τα 

ακροαστικά ευρήματα των πνευμόνων. Το μέλλον δε διέψευσε καμιά από τις παρατηρήσεις 

του. Κι όπως λέει οΕντουάρ Ριστ της Γαλλικής Ιατρικής Ακαδημίας «κάθε φορά που θα 

απομακρυνθούμε από τις αρχές του, θα πέφτουμε σε λάθος». 
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Δεν επιτρέπεται όμως να περιορίσουμε την προσφορά του Λαεννέκ στην ανακάλυψη του 

στηθοσκοπίου και τη μέθοδο της ακρόασης. Και τα δυο ήταν γι’ αυτόν απλώς τα μέσα για να 

εισαγάγει στην κλινική τις κατακτήσεις του της παθολογικής ανατομικής. Η πνευμονία, η 

γάγγραινα του πνεύμονα, η βρογχεκτασία, ο καρκίνος του πνεύμονα, το εμφύσημα, είναι 

μερικές από τις νόσους που ως ασθένειες διαφοροποιήθηκαν η μία από την άλλη χάρις στο 

έργο του Λαεννέκ.Από τις ανακαλύψεις του αυτού του είδους, σημαντικότερη υπήρξε η 

σχετική με την πνευμονική φυματίωση. Η νόσος που ήταν ασαφώς γνωστή από την 

αρχαιότητα έχει περιγραφεί από τον Λαεννέκ όσον αφορά την εξέλιξη των αλλοιώσεών της 

και τους χαρακτήρες κάθε σταδίου της πορείας της κατά τρόπο που κάνει την περιγραφή του 

απόλυτης αξίας και για σήμερα. Κάποια στιγμή, τα συμπτώματα που ο μεγάλος κλινικός με 

τέτοια ακρίβεια περιέγραψε στους αρρώστους του, άρχισαν να εκδηλώνονται και στο δικό 

του οργανισμό. Λίγο μετά τη δημοσίευση του συγγράμματός του, το 

1820, κατέφυγε για δυο χρόνια στη Βρετάνη για ανάπαυση. Έτσι η υγεία 

του σιγά-σιγά βελτιώθηκε και επιστρέφοντας στο Παρίσι ονομάστηκε 

καθηγητής του Κολλεγίου της Γαλλίας και το 1823 διαδέχθηκε τον 

μεγάλο διδάσκαλό του Κορβιζάρ στην έδρα της κλινικής ιατρικής στη 

Σαριτέ. Εξαντλημένος όμως από τον φόρτο της εργασίας του 

αναγκαζόταν να μένει όλο και πιο συχνά στο κρεβάτι, πράγμα που τον 

ανάγκασε να αποσυρθεί και πάλι το 1826 στη Βρετάνη. Εκεί εργάστηκε 

τη δεύτερη έκδοση του έργου του. Και καθώς ένιωθε την αρρώστια να 

λιγοστεύει τη ζωή του, έγραφε: «Το ξέρω πως ριψοκινδυνεύω τη ζωή μου, αλλά το βιβλίο που 

πρόκειται να δημοσιευθεί ελπίζω πως θα αξίζει περισσότερο από τη ζωή ενός ανθρώπου, και 

γι’ αυτό έχω χρέος να το τελειώσω, ό,τι κι αν πρόκειται να μου συμβεί». Το βιβλίο 

δημοσιεύθηκε το 1826. Στις 30 Αυγούστου του ίδιου χρόνου ο Λαεννέκ άφηνε τη ζωή 
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5. Αρχή  λειτουργίας του  στηθοσκοπίου 

Ακουστικά στηθοσκόπια είναι τα πιο διαδεδομένα, και η  λειτουργία τους  βασίζεται στη 

μετάδοση του ήχου από το chestpiece-, μέσω του  αέρα-γεμισμένων κοίλων σωλήνων, στα 

αυτιά του ακροατή. Το chestpiece αποτελείται συνήθως από δύο πλευρές που μπορούν να 

τοποθετηθούν επάνω  στον ασθενή για την αντίληψη του ήχου - ένα διάφραγμα (πλαστικός 

δίσκος) ή κουδούνι (κοίλο φλυτζάνι).  Το διάφραγμα τοποθετείται στον ασθενή, οι ήχοι  του 

σώματος  δονούν το διάφραγμα, δημιουργώντας τα ακουστικά κύματα πίεσης που ταξιδεύουν  

δια της σωλήνωσης  στα αυτιά του ακροατή. Το κουδούνι που  τοποθετείται στον ασθενή,  

και οι δονήσεις του δέρματος παράγουν άμεσα τα ακουστικά κύματα πίεσης που ταξιδεύουν 

μέχρι τα αυτιά του ακροατή. Το κουδούνι διαβιβάζει τους ήχους χαμηλής συχνότητας, ενώ το 

διάφραγμα διαβιβάζει τους ήχους υψηλότερης συχνότητας. Αυτό το διπλά -πλαισιωμένο 

στηθοσκόπιο εφευρέθηκε από Rappaport και Sprague στις αρχές του 20ού αιώνα. Το 

πρόβλημα με τα ακουστικά στηθοσκόπια είναι ότι το υγιές επίπεδο είναι εξαιρετικά χαμηλό, 

καθιστώντας τη διάγνωση δύσκολη. 

Ηλεκτρονικά στηθοσκόπια υπερνικήσαν  τα χαμηλά υγιή επίπεδα στους ήχους  σώματος.. 

Αυτήν την περίοδο, διάφορες επιχειρήσεις προσφέρουν τα ηλεκτρονικά στηθοσκόπια, και 

μπορεί να αναμένεται ότι μέσα σε μερικά έτη, το ηλεκτρονικό στηθοσκόπιο θα έχει σκιάσει 

τις ακουστικές συσκευές. 

Τύποι ήχων 

 Rales (ή "κροταλίσματα") 

 Wheeze και σωστός 

 Τρίψιμο τριβής 

 Rhonchi 
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6. Χρησιμότητα του στηθοσκοπίου  για τον άνθρωπο και την κοινωνία 

Το στηθοσκόπιο έδωσε στους γιατρούς την δυνατότητα ακριβέστερης  διάγνωσης, αφού 

ενισχύει την αντίληψη και την κρίση τους  διευκολύνοντας  τους να εντοπίσουν  παθολογικές  

εκδηλώσεις που συνήθως οδηγούν σε απώλεια της ίδιας της ζωής του ανθρώπου. Από  αυτή 

λοιπόν την άποψη δεν θα ήταν υπερβολή εάν θεωρούσαμε  ότι η ανακάλυψη του 

στηθοσκοπίου μόνο  καλά προσέφερε στην ανθρωπότητα και είναι  από τα λίγα τεχνολογικά 

επιτεύγματα που δεν παρουσιάζουν αρνητικές επιπτώσεις. 

 

7.  Βιβλιογραφία   Πηγές   

Wikipedia .gr    

Πληροφορίες Αθανασιάδης  Ιωάννης επεμβατικός καρδιολόγος 

                        Μολέ  Ευμορφία  χειρουργός οφθαλμίατρος 


